
 Sv. maše v novembru  
 so v Domu krajanov 
 
 
34. NEDELJA MED LETOM, 20.11.,  
Nedelja Kristusa Kralja,  
konec cerkvenega leta; 
9.30 + Jože Kaučič 
 
PETEK, 25.11.,   
Katarina Aleksandrijska, 
mučenka;  
19.00 + župljani in dobrotniki naše 
župnije 
 
SOBOTA, 26.11.,  
Valerijan Oglejski, škof; 
19.00 + Alojzija Majcan   
 
 
1. ADVENTNA NEDELJA 27.11., 
Modest in Virgil, škofa in apostola 
Koroške; 
9.30 + Jože Kaučič 
 
 
PETEK, 2.12.,   
prvi v mesecu, 
Bibijana, mučenka;  
19.00 + župljani in dobrotniki naše 
župnije 
 
SOBOTA, 3.12., 
prva v mesecu,  
Frančišek Ksaverij,  
redovnik in misijonar; 
19.00 + Alojzija Majcan   
 
2. ADVENTNA NEDELJA 4.12., 
Barbara, mučenka; 
9.30 + Anton in Marija Sajko  
 
 

 Molitev tedna  
 

»Jezus, 
daj, da bi govorila vedno tako, 
kakor bi bila to zadnja 
beseda, ki jo izrekam. 
Daj, da bi delala vedno tako, 
kakor bi bilo to zadnje 
dejanje, ki ga izvršujem. 
Daj, da bi trpela vedno tako, 
kakor bi bilo to zadnje 
trpljenje, ki Ti ga lahko darujem. 
Daj, da bi molila vedno tako, 
kakor bi bila to zadnja 
priložnost, 
ki jo imam tu na zemlji, 
da se pogovarjam s Teboj.«  

Chiara Lubich 

Izdajatelj 
 
Župnija bl. škofa A. M. Slomška,  
Maribor-Košaki, Košaški dol 153, 2000 Mb. 
e-naslov: http://zupnijakosaki.slomsek.net 
e-pošta:  zupnija.kosaki@gmail.com  
 

Igor Novak, župnijski upravitelj:   
041/868-298, 
začasno stanuje: Slomškov trg 20, Mb. 
Uradne ure: pol ure pred in po sv. maši. 
Hvala za Vaše darove,  
ki jih nakažete na naše TRR: 
PBS SI56 9067 2000 0591 664 ali 
RB  SI56 2410 0900 4344 691 
s pripisom: za novo cerkev. 
 

»Slomškov glas« je uradno župnijsko glasilo 
župnije Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
 

Odgovarja: 
Igor Novak, župnijski upravitelj  
Oblikovanje: 
Mirjam Luketič, www.vkalejdoskopu.si 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Božja beseda 
 

»Čujte torej, ker ne veste ne 
dneva, ne ure.«  

(Mt 25, 13) 
 

Beseda o Božji besedi 
Resnično povem vam: "Kar ste storili 
kateremu izmed teh mojih najmanjših 
bratov, ste meni storili." 
Ali se kdaj vprašamo, kaj smo storili 
kateremu od naših prijateljev, 
sorodnikov, celo tujcev in smo to 
istočasno tudi našemu Gospodu storili? 
Ali se vprašamo preden nekaj storimo, 
kam nas bo posadil po storjenemu 
dejanju –  ali na njegovo desnico ali na 
levico. 
Ob razmišljanju  o Matejevi poučni 
priliki sem se spomnil resnične zgodbe 
iz naše precej oddaljene preteklosti, ki 
se je dogodila v bližini moje rojste 
hiše. Zaradi pomanjkanja hrane in 
revščine na podeželju v obdobju 
preloma stoletja iz 1800 na 1900 je bil 
v tistih krajih zelo razširjen krivolov 
(»raubšicarstvo«). Pa je pravi lovec v 
gozdu naletel na takega raubšica in 
brez usmiljenja streljal nanj. 
Krivolovec se je zgrudil, strelec pa je 
bil prepričan, da je mrtev 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

in da bodo že drugi poskrbeli za njegovo 
telo ter je prizorišče zapustil. Po tednu 
dni ga je radovednost pripeljala na kraj 
streljanja, kjer je ugotovil, da je raubšic 
še vedno tam in da stoka v smrtnih 
bolečinah zaradi zadobljenih ran. Ne da 
bi mu nudil pomoč, je odšel domov. 
Revež, ki je želel sicer na prepovedan 
način pomagati svoji družini, je v groznih 
mukah v gozdu umrl. Umrlega so našli in 
pokopali. Strelec, uradni lovec, sicer 
uradno nikoli ni bil kaznovan, a sčasoma 
se mu je začela oglašati vest – KAJ SEM 
STORIL – ali sem prav storil? To 
vprašanje, to oglašanje njegove vesti je 
bilo vedno glasnejše, pogostejše,  
bolj bridko, zelo skeleče. Da bi se 
oddolžil, olajšal, razbremenil, je čez leta 
dal postaviti ob cesti, nedaleč od 
žalostnega dogodka kapelo. Pred to 
kapelo smo imeli v moji mladosti vsak 
večer v maju šmarnične pobožnosti, 
blagoslov velikonočnih jedil in razna 
druga vaška srečanja.Tu se mi je začelo 
postavljati vprašanje ZAKAJ ta kapela, 
zakaj tu, od kdaj? Vsaka kapela, vsak 
križ, s katerimi je dejansko posejana 
naša dežela, nosi v svojih temeljih taka 
vprašanja  in so same kapele in križi tudi 
odgovori, ki pa jih žal največkrat ne 
razumemo. Vprašujemo se na koncu, kje 
bodo postavljalci teh obeležij, na 
Jezusovi desnici ali levici? Gotovo eni 
prejmejo večno življenje, eni pa večno 
kazen.                                 Jože Križan 

 

Leto XII., 
štev. 107, 
34. nedelja 
med letom; 
20.11.2011  

 

 

34. nedelja med letom - Kristus Kralj  

 Leto XII., 
 štev. 107, 
34. nedelja  
med letom; 
 20.11.2011 



ZA OTROKE IN MLADE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Basen o komunikaciji 
 
V gozdu zavlada panika. Baje ima 
medved Medo seznam živali, ki jih bo 
pojedel. 
Pa se prvi opogumi jelen in gre k 
medvedu. 
Jelen: "Medo, je res, da imaš seznam 
živali, ki jih boš pojedel?" 
Medo: "Res je." 
Jelen: "Mi lahko poveš, če sem na 
seznamu?" 
Medo: "Ja, si." 
Naslednji dan je bil jelenov zadnji. 
Pa se opogumi volk in gre k Medotu: 
"Medo, je res, da imaš seznam živali, 
ki jih boš pojedel?" 
Medo: "Res je." 
Volk: "Sem na njem?" 
Medo: "Si." 
Volk se poslovi od medveda, 
naslednji dan pa tudi od življenja. 
Panika v gozdu narašča. 
Tretji dan medveda obišče zajček: 
"Medo, je res, da imaš seznam živali, 
ki jih boš pojedel?" 
Medo: "Res je." 
Zajček: "Sem na njem?" 
Medo: "Si." 
Zajček: "Me lahko zbrišeš?" 
Medo: "Seveda, lahko, ni problema." 

Nauk zgodbe: komunikacija je ključ 
do uspeha. 
 
DVA VOLKA 
 
Nekega večera je dedek plemena 
Cherokee pripovedoval svojemu 
vnučku o bitki, ki se dogaja znotraj 
nas. 
 
Rekel je, 'moj vnuk, ta bitka stalno 
poteka med dvema volkovoma 
znotraj vseh nas . 
Eden je Hudoben. Jezen je, 
nevoščljiv, ljubosumen, žalosten, 
veliko obžaluje, 
pohlepen, aroganten, 
samopomilujoč, kriv, zamerljiv, ima 
občutek manjvrednosti, laže, je 
lažno ponosen, ima občutek 
večvrednosti in egoističen. 
Drugi pa je Dober. Vesel, miren, 
ljubeč, upajoč, spokojen, usmiljen, 
prijazen, dobronameren, empatičen, 
radodaren, resnicoljuben, sočuten in 
zaupa.' 
Vnuček je razmišljal o tem in vprašal 
dedka: 'Kateri volk pa zmaga?' 
Dedek je preprosto odgovoril: 'Tisti, 
ki ga hraniš.' 
 
 

NAŠA OZNANILA  
  
 
 

 Naš g. župnik je bil prejšnjo nedeljo z 
mladimi v župniji Tezno, danes je na 
gostovanju v župniji Sv. Jožefa na 
Studencih v Mariboru pri bratih 
kapucinih, kjer prosi za pomoč za našo 
novo cerkev. Hvala gospodu Jožetu 
Škrinjaru, ki danes nadomešča našega g. 
župnika.   
 

 Včeraj 19. novembra je bilo 
nadškofijsko romanje po Slomškovih 
poteh v Št. Andraž, Celovec in v 
Vuzenico, ki ga je vodil g. nadškof 
Turnšek. Vsega skupaj je romalo 12 
romarskih avtobusov, na njih so bili 
tudi romarji iz naše župnije. Bog daj 
da bi to romanje prineslo čim več 
duhovnih sadov v Slomškovem letu v 
katero vstopamo.    
 

  V petek 18. novembra po sv. maši 
smo imeli redno srečanje ŽPS v Domu 
krajanov, ko smo načrtovali duhovno 
prenovo v katero nas vabi adventni 
čas, načrtovali smo božično 
praznovanje in prav tako nadaljevanje 
gradnje naše nove cerkve.  
 
  V četrtek 24. novembra ob 19h bo v 
Škofijski avli na Slomškovem trgu v 
Mariboru dobrodelni koncert za 
Salomonove otoke, ko bomo zbirali 
sredstva za uršulinko s. dr. Snežno 
Večko, ki za nekaj mesecev odhaja v 
misijone na Salomonove otoke, 
vabljeni!  

 Pred nami je sv. adventni čas, ko 
želimo poglobiti našo vero. Zato smo se 
odločili, da obudimo dve pobudi in 
sicer »romanje Slomškove slike po 
naših domovih« in ponovno oživimo 
»Svetopisemsko – biblično skupino«. 
Več o tem prihodnjič!  

 V soboto 26. novembra je 
Slomškov rojstni dan. Na predvečer 
tega imenitnega dogodka bo v 
mariborski stolnici molitveno bdenje, 
nato na sam Slomškov rojstni dan 
dopoldan ob 11. uri na Ponikvi slovesna 
sv. maša, ki se je bodo udeležili vsi 
slovenski škofje in bo pomenila uradni 
začetek Slomškovega leta, ki ga tokrat 
ne obhaja le naša nadškofija, ampak 
vsa Cerkev v Sloveniji. Letos se namreč 
spominjamo 150 let Slomškove smrti.  
 

Za našo župnijo pa bo ta dan 
izjemno posebnega pomena saj 
bomo imeli med nami goste, ki jih 
doslej nismo imeli še nikoli ne v 
zgodovini našega kraja in ne naše 
mlade župnije. V okviru 
nekajdnevnega ekumenskega 
seminarja, ki ga organizirajo 
benediktinci Benediktinskega 
priorata Sv. Cirila in Metoda v 
Limbušu pri Mariboru bo v soboto 
26. novembra na Slomškov god ob 
9h dopoldan v naši novi cerkvi 
slovesno somaševanje, ki ga bo 
vodil salzburški nadškof dr. 
Kothgasser, skupaj z njim bo 
somaševal beograjski nadškof – naš 
rojak dr. Hočevar. Ob njima bo 
skupina teoloških profesorjev, 
duhovnikov in laikov večinoma iz 
nemškega prostora. ZATO BO ZELO 
PRIMERNO, ČE SE SV. MAŠE 
UDELEŽIMO TUDI VSI ŽUPLJANI NAŠE 
ŽUPNIJE IN S SEBOJ PRIPELJEMO 
NAŠE SORODNIKE IN PRIJATELJE, 
SEVEDA V ČIMVEČJEM ŠTEVILU.  
V petek pred slovesnostjo bo 
potrebno cerkev počistiti in 
pripraviti vse potrebno. Se 
priporočamo. Po sv. maši bomo 
naše goste in vse pogostili s 
kuhanim vinom in pecivom, se 
priporočamo pridnim gospodinjam!    
 
 

 Pred nami je nadaljevanje del v 
naši novi cerkvi. Nabirka 33. 
nedelje med letom: 140 EUR;  
darovi, ki smo jih prejeli kot 
pomoč iz župnije Tezno (33.n.m.l.) 
532 eur; Bog vam povrni, iskreno 
vas prosimo pomoč! 
 
 


